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OFERENT ORGANIZATOR PRZETARGU 

……………………………………………..... 

 
…………………………………………. 
 
…………………………………………. 

(Dokładna nazwa i adres Oferenta) 

KOPALNIA SOLI „WIELICZKA” 
SPÓŁKA AKCYJNA 

PARK KINGI 1, 32–020 WIELICZKA 

 
 

OFERTA 
 
 

W związku z ogłoszeniem przetargu na sprzedaż soli warzonej spożywczej 
jodowanej i niejodowanej w okresie listopad 2021 r. – grudzień 2022 r., przedkładamy 
następującą ofertę: 

 

1. Niniejszym oferujemy zakup soli warzonej w ilości ………1
 pakiet/ów soli warzonej  

- po 1000 ton pakiet. 

2. Zobowiązuje się zapłacić cenę za sprzedaż 1 tony soli w ramach pakietu 1 - go za cenę 

………………………….………. złotych netto. 

(słownie:…………………………………………..………………………………...…….) 

3. Zobowiązuje się zapłacić cenę za sprzedaż 1 tony soli w ramach pakietu 2 - go za cenę 

………………………….………. złotych netto. 

(słownie:…………………………………………..………………………………...…….) 

4. Zobowiązuje się zapłacić cenę za sprzedaż 1 tony soli w ramach pakietu 3 - go za cenę 

………………………….………. złotych netto. 

(słownie:…………………………………………..………………………………...…….) 

5. Zobowiązuje się zapłacić cenę za sprzedaż 1 tony soli w ramach pakietu 4 - go za cenę 

………………………….………. złotych netto. 

(słownie:…………………………………………..………………………………...…….) 

6. Zobowiązuje się zapłacić cenę za sprzedaż 1 tony soli w ramach pakietu 5 - go za cenę 

………………………….………. złotych netto. 

(słownie:…………………………………………..………………………………...…….) 

                                                           
1 Należy wpisać liczbę pakietów od 1 do 18, których zakup oferuje Oferent. 
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7. Zobowiązuje się zapłacić cenę za sprzedaż 1 tony soli w ramach pakietu 6 - go za cenę 

………………………….………. złotych netto. 

(słownie:…………………………………………..………………………………...…….) 

8. Zobowiązuje się zapłacić cenę za sprzedaż 1 tony soli w ramach pakietu 7 - go za cenę 

………………………….………. złotych netto. 

(słownie:…………………………………………..………………………………...…….) 

9. Zobowiązuje się zapłacić cenę za sprzedaż 1 tony soli w ramach pakietu 8 - go za cenę 

………………………….………. złotych netto. 

(słownie:…………………………………………..………………………………...…….) 

10. Zobowiązuje się zapłacić cenę za sprzedaż 1 tony soli w ramach pakietu 9 - go za cenę 

………………………….………. złotych netto. 

(słownie:…………………………………………..………………………………...…….) 

11. Zobowiązuje się zapłacić cenę za sprzedaż 1 tony soli w ramach pakietu 10 - go za cenę 

………………………….………. złotych netto. 

(słownie:…………………………………………..………………………………...…….) 

12. Zobowiązuje się zapłacić cenę za sprzedaż 1 tony soli w ramach pakietu 11 - go za cenę 

………………………….………. złotych netto. 

(słownie:…………………………………………..………………………………...…….) 

13. Zobowiązuje się zapłacić cenę za sprzedaż 1 tony soli w ramach pakietu 12 - go za cenę 

………………………….………. złotych netto. 

(słownie:…………………………………………..………………………………...…….) 

14. Zobowiązuje się zapłacić cenę za sprzedaż 1 tony soli w ramach pakietu 13 - go za cenę 

………………………….………. złotych netto. 

(słownie:…………………………………………..………………………………...…….) 

15. Zobowiązuje się zapłacić cenę za sprzedaż 1 tony soli w ramach pakietu 14 - go za cenę 

………………………….………. złotych netto. 

(słownie:…………………………………………..………………………………...…….) 

16. Zobowiązuje się zapłacić cenę za sprzedaż 1 tony soli w ramach pakietu 15 - go za cenę 

………………………….………. złotych netto. 

(słownie:…………………………………………..………………………………...…….) 

17. Zobowiązuje się zapłacić cenę za sprzedaż 1 tony soli w ramach pakietu 16 - go za cenę 

………………………….………. złotych netto. 

(słownie:…………………………………………..………………………………...…….) 
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18. Zobowiązuje się zapłacić cenę za sprzedaż 1 tony soli w ramach pakietu 17 - go za cenę 

………………………….………. złotych netto. 

(słownie:…………………………………………..………………………………...…….)2 

19. Niniejsza oferta wiąże oferenta zarówno co do zakupu wszystkich pakietów soli 

łącznie, jak i każdego z osobna. 

 

 

 

............................ data .........................  …………………........................................ 
    miejscowość                                                                   podpis (podpisy) osób uprawnionych  

                                                                   do reprezentowania Oferenta 

                                                           
2 Punkty 2 do 18 oferty należy uzupełnić w zależności od ilości pakietów, których zakup oferuje Oferent. 


